USNESENÍ
VALNÉ HROMADY
Ústeckého krajského atletického svazu
konané v Mostě ve čtvrtek 21. března 2019
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I. Valná hromada ÚKAS schvaluje
Program valné hromady předložený výborem ÚKAS.
Zvolené komise: návrhovou, mandátovou
Zvolené skrutátory a ověřovatele zápisu z jednání VH ÚKAS.
Zprávu mandátové komise 17 zúčastněných z 33 pozvaných delegátů, tj. 51,51%.
Zvolené delegáty a jejich náhradníky na VH ČAS za ÚKAS, která se bude konat 7.4.2019
Zprávu o hospodaření ÚKAS za rok 2018, s hospodářským výsledkem: zisk 186.391,85Kč

II. Valná hromada ÚKAS bere na vědomí
Zprávu o činnosti ÚKAS za rok 2018, přednesenou předsedou ing Milanem Rybákem.
Zprávu o hospodaření ÚKAS za rok 2018, s hospodářským výsledkem: zisk 186.391,85Kč
přednesenou předsedou ing. Milanem Rybákem
Zprávu o činnosti Soutěžní komise za rok 2018 a návrh činnosti SK na rok 2019, přednesenou
předsedou komise Petrem Flanderkou
Zprávu o činnosti komise rozhodčích, přednesenou předsedou komise Josefem Mairichem
Informaci o činnosti SCM, podanou vedoucím trenérem SCM Alexejem Lesnikem
Informaci o rozpočtovém záměru ÚKAS na rok 2018 přednesenou předsedou ing. Milanem
Rybákem s tím, že konečný návrh rozpočtového záměru bude vypracován do konce dubna
2019, po doplnění potřebných ekonomických údajů, vážících se na rok 2019 (ČAS, ÚK, …)
Zprávu revizora účtů ÚKAS o kontrolní činnosti za období od posledního zasedání VH ÚKAS ,
přednesenou ing. Pavlem Břicháčem.
Diskuzní vystoupení delegátů a hostů VH ÚKAS za rok 2018.

III. Valná hromada ÚKAS ukládá
1. Výboru ÚKAS, vypracovat a zveřejnit rozpočtový záměr ÚKAS pro rok 2019 do konce dubna
2019.
Pro:

17

Proti:

0

Zdržel se:

0

V Mostě dne 21. března 2019
JUDr.Jaromír Říha v.r. Jaroslav Calda v.r.
Členové návrhové komise

ZÁPIS
Z VALNÉ HROMADY
Ústeckého krajského atletického svazu
Konané ve čtvrtek 21. března 2019 v Mostě
Jednání VH ÚKAS bylo řádně písemně svoláno výborem ÚKAS v souladu se Stanovami ČAS
Článek XVI, Valná hromada KAS a Jednacím řádem valných hromad KAS. Jednání VH se
uskutečnilo 21.3.2019 v Mostě v jídelně 18.ZŠ Most od 17:00 do 20:00 hod.
Jednání VH ÚKAS zahájil předseda ÚKAS – ing. Milan Rybák a jednání bylo přítomno 17 z 30
pozvaných delegátů. Vlastní jednání VH řídil ing. Milan Rybák.
1. Zahájení
Valná hromada ÚKAS schvaluje:
Program valné hromady předložený výborem ÚKAS.
Pro:

17

Proti:

0

Zdržel se:

0

2. Volba návrhové, mandátové
2.a) volba skrutátorů
Valná hromada ÚKAS volí:
Skrutátory ve složení Jiří Viták a Mojmír Klíma
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:

2

2. b) volba mandátové komise
Valná hromada ÚKAS volí:
Mandátovou komisi ve složení Jiří Viták a Mojmír Klíma
Pro:

15

Proti:

0

Zdržel se:

2

2. c) volba návrhové komise
Valná hromada ÚKAS volí:
Návrhovou komisi ve složení Jaroslav Calda a JUDr. Jaromír Říha
Pro:

16

Proti:

0

Zdržel se:

1

2. d) volba ověřovatelů zápisu
Valná hromada ÚKAS volí:
Ověřovatele zápisu: Petr Flanderka a Mgr. Miroslav Vachuta
Pro:

16

Proti:

0

Zdržel se:

1

2. e) zpráva mandátové komise
Valná hromada ÚKAS bere na vědomí a odsouhlasuje:
Zprávu mandátové komise, že z 33 pozvaných delegátů je na jednání VH ÚKAS za rok 2018
přítomno 17 členů, což představuje účast 51,51%. Protože je přítomna nadpoloviční většina
vyslaných delegátů, je VH ÚKAS (viz. Jednací řád VH KAS, Čl.5, odst.3) usnášení se schopná
2. f) volba řídícího VH ÚKAS
Valná hromada ÚKAS volí:
Řídícího valné hromady ÚKAS Ing. Milan Rybák
Pro:

17

Proti:

0

Zdržel se: 0

3. Schválení delegátů Ústeckého krajského atletického svazu
Valná hromada ÚKAS schvaluje:
Kandidáty ÚKAS na jednání VH ČAS byli zvoleni:
Petr Flanderka, Zdeněk Brůžek, Pavel Duffek, Milan Holcr a ing.Milan Rybák
Dále byli zvoleni náhradníky delegátů pro VH ČAS: Jiří Viták a Petr Svašek (viz příloha
k zápisu z VH ÚKAS konané dne 21.3.2019 – dodatečná schválení)
Pro:

14

Proti:

0

Zdržel se:

3

4. Výroční zpráva ÚKAS za r. 2018
Valná hromada ÚKAS bere na vědomí:
Výroční zprávu předsedy ÚKAS, přednesenou předsedou ÚKAS ing. Milanem Rybákem
5. Zpráva o hospodaření ÚKAS v roce 2018
Valná hromada ÚKAS schvaluje:
Zprávu o hospodaření ÚKAS v roce 2018 přednesenou předsedou ÚKAS ing. Milanem
Rybákem
Pro:

16

Proti:

0

Zdržel se:

1

6. Zpráva o rozpočtovém záměru ÚKAS pro rok 2019
Valná hromada ÚKAS bere na vědomí informaci o stavu příprav rozpočtového záměru a ukládá
výboru ÚKAS, aby po obdržení Ekonomických informací ČAS pro rok 2018, vypracoval
nejpozději do konce dubna 2019 rozpočtový záměr ÚKAS pro rok 2019
7. Zpráva revizora účtů ÚKAS
Valná hromada ÚKAS bere na vědomí a odsouhlasuje:
Zprávu revizora ÚKAS za období od poslední VH ÚKAS se závěry:
V účetnictví ÚKAS nebyla shledána žádná pochybení a vedení účetnictví je prováděno
systematicky, přehledně a pečlivě, v souladu s normami o účetnictví. VH ÚKAS, nově
zvolenému revizorovi účtů ÚKAS, ani výboru ÚKS nic neukládá.
8. Zpráva o činnosti Sportovní komise v roce 2018
Valná hromada ÚKAS bere na vědomí:
Zprávu předsedy SK ÚKAS, přednesenou předsedou Petrem Flanderkou

9. Zprávu o činnosti Komise rozhodčích za rok 2018
Valná hromada ÚKAS bere na vědomí:
Zprávu předsedy Komise rozhodčích, přednesenou předsedou Josefem Mairichem
10. Zprávu vedoucího trenéra SCM za rok 2018
Valná hromada ÚKAS bere na vědomí:
Zprávu vedoucího trenéra SCM, přednesenou Alexejem Lesnikem
8 . Diskuse
Mgr. Miroslav Vachuta – vyzval předsedu ÚKAS k vyjádření názoru na formu spolupráce mezi
předsedou ÚKAS a manažerem pro Ústecký kraj s ohledem na blížící se oponenturu manažerské
pozice. Zároveň vyjádřil ochotu spolupráce s ÚKAS.

Ing. Milan Rybák, předseda ÚKAS odpověděl v tom smyslu, že spolupráci si představuje tak, že
manažer pro Ústecký kraj bude o své činnosti a zadaných mu úkolech vedením ČAS, informovat
Výbor ÚKAS v předstihu, před zahájením plnění vlastního úkolu tak, aby bylo možné plnění úkolu
vzájemně koordinovat a řešit a nedocházelo tak k dvoukolejnosti v poskytování informací a
mylnému vnímání pozice manažera.
Jiří Viták – na základě předchozího diskuzního příspěvku vyjádřil pocit a obavu z dvoucestného
řízení ÚKAS
Milan Holcr – Informoval o možnosti dotisku tištěné ročenky ÚKAS 2018, dále se dotázal proč
nepořadá Pohár rozhlasu přímo ČAS, ale pořádá ho přes AŠSK a nakonec podal informaci ohledně
licence AK 2
Ing. Tomáš Janků, ředitel ČAS – odpověděl Milanovi Holcrovi na dotaz ohledně Poháru rozhlasu –
je to soutěž ČAS, ale financovaná MŠMT prostřednictvím krajských úřadů a proto do soutěže
vstupují Domy dětí či ASŠK.
Milan Holcr – informoval o problematice databáze rozhodčích ve vztahu s GPDR
9. Vystoupení hostů VH ÚKAS
Ing. Jiří Topinka, ekonom ČAS – ocenil sportovní výsledky atletů z Ústeckého kraje. Ocenil snahu
výboru ÚKAS o získání finančních prostředků na pořádání soutěží pořádaných ÚKAS. Dále
potvrdil že dotace na činnost ÚKAS bude ČAS poskytnuta ve stejné výši jako v roce 2018.
V závěru kvitoval snahu o pořádání soutěží pro elévy v kraji.
Ing. Tomáš Janků, ředitel ČAS – vyslovil nespokojenost a nesouhlas s kritikou ČAS vyslovenou
předsedy KAS. Vysvětlil přítomným funkci ČAS a obhajoval práci ČAS. Zmínil nepochopení a
zpochybnil kritiku třídenního modelu MČR juniorů, dorostu a žactva. Odpověděl na předchozí
diskuzi ve věci databáze rozhodčích ČAS a informoval o nově vznikající statistice výkonů ČAS na
základě digitalizace starých ročenek ČAS. Na závěr poděkoval všem, kteří svou prací v ÚKAS šíří
dobrou pověst ČAS.
10. Usnesení a závěr
11. a) návrh usnesení
Návrhová komise přečetla návrh na usnesení z VH ÚKAS za rok 2018 (viz příloha zápisu, spolu
s prezenční listinou)
Pro:

17

Proti:

0

Zdržel se:

0

11. b) závěr
Na závěr krátce reagoval předseda ÚKAS na vystoupení ředitele ČAS (vyzval jej k vzájemné
toleranci a snaze pochopit se) a následně poděkoval všem členům ÚKAS za odvedenou práci a
popřál všem mnoho radosti s atletikou v roce 2019

Petr Flanderka v.r. - ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu

Mgr. Miroslav Vachuta v.r. –

Jaroslav Calda v.r. – člen návrhové komise
návrhové komise

JUDr. Jaromír Říha v.r. – člen

…………………………………..
Ing. Milan Rybák v.r. - předseda ÚKAS

PŘÍLOHA K ZÁPISU
Z VALNÉ HROMADY
Ústeckého krajského atletického svazu
Konané ve čtvrtek 21. března 2019 v Mostě
Bod 3.
Schválení delegátů Ústeckého krajského atletického svazu
Valná hromada ÚKAS schválila delegáty ÚKAS na jednání VH ČAS ve složení
Petr Flanderka, Zdeněk Brůžek, Pavel Duffek, Milan Holcr a ing.Milan Rybák.
Následně došlo u zvolených Petra Flanderky a Milana Holcra k odstoupení z pozice delegáta VH
ČAS 2019 za ÚKAS ze závažných rodinných důvodů. Proto byli donominováni náhradníci a to:
Jiří Viták a Petr Svašek.
Donominace proběhla dodatečným odsouhlasením jmenovaných všemi přítomnými členy VH
ÚKAS ze dne 21.3.2019
Pro:

17

Proti:

0

Zdržel se:

0

Petr Flanderka v.r. - ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu

Mgr. Miroslav Vachuta v.r. –

Jaroslav Calda v.r. – člen návrhové komise
návrhové komise

JUDr. Jaromír Říha v.r. – člen

…………………………………..
Ing. Milan Rybák v.r. - předseda ÚKAS

